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Szeretne külföldi üzleti partnereket találni? 

Vegye igénybe az Enterprise Europe Network díjmentes szolgáltatásait! 

 

Az Európai Bizottság vállalkozásfejlesztési hálózata, az Enterprise Europe Network kiemelt 

figyelmet fordít a nemzetközi együttműködések elősegítésére.  

Adatbázisainkban közel 6.000 nemzetközi üzleti ajánlatot találhat.  

 

Kiemelt ajánlataink: 

 

KERESKEDELMI PARTNERKERESÉSEK 

ÉÉlleellmmiisszzeerriippaarrii,,  mmeezzőőggaazzddaassáággii  tteerrmméékkeekk  

Egy bolgár méztermelő és -feldolgozó vállalat nemzetközi partnereket keres beszállítói 

megállapodás keretében, hogy bővítse méz/ méztermékek portfólióját és piaci részesedését 

Európában és Európán kívül.  (BRBG20221031008) 

Egy lengyel vállalat elsősorban savanyított és pácolt zöldségeket, valamint kapcsolódó 

termékeket, például savanyított zöldségleveket gyárt. Emellett friss, hámozott, egész vagy 

szeletelt, csomagolt zöldségeket is szállít egyéni vásárlók, illetve a Horeca-piac, szállodák és 

vendéglátóhelyek számára. A vállalat jelenleg savanyított paradicsom (egészben, hordókba 

csomagolva) beszállítót keres. (BRPL20221013021) 

MMeeggúújjuullóó  eenneerrggiiaa,,  eenneerrggiiaattaakkaarréékkoossssáágg  

Egy romániai vállalat, amely számos ipari ágazatban szerzett tapasztalattal rendelkezik a 

berendezések forgalmazásában, fejleszteni és bővíteni kívánja a kínálatában szereplő 

termékek sokféleségét, különösen az alacsony energiafogyasztású ipari berendezések terén. 

Forgalmazóként vagy kereskedelmi ügynökként tevékenykedne a román piacon új, különösen 

az EU-beszállítók által kínált termékekkel kapcsolatban. (BRRO20221101007) 

ÉÉppííttőőiippaarr,,  ééppííttőőiippaarrii  tteerrmméékkeekk,,  aallaappaannyyaaggookk  

Lengyel kereskedelmi vállalat az építőiparban használt különböző termékek 

nagykereskedelmével foglalkozik, mint például: ereszcsatorna-rendszerek fém alkatrészei, 

madárvédelmi tüskék, hóvédők, fotovoltaikus tartók és napelemes oszlopok, tetőfedő 

tartozékok. A vállalat fokozatosan bővíti termékkatalógusát, megfelelve a hazai és külföldi 

ügyfelek egyedi igényeinek. Jelenleg a lapos tetőkre szánt fotovoltaikus acél- vagy 

alumíniumszerkezetek gyártóit keresik. (BRPL20221028008) 

 

https://een.ec.europa.eu/b2b/details/652eef51-8d51-4707-9713-01842e7b7f03
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/de997c48-5af8-44fb-86fd-0183d0fbc2b9
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/c35e619a-9754-4411-9d5d-0184344e299e
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/6a2979d8-ee43-4fdb-a55d-01841e138eeb


TTeexxttiilliippaarrii  ééss  rruuhháázzaattii  cciikkkkeekk   

Egy több, mint 10 évvel ezelőtt létrehozott francia bemutatóterem női konfekciómárkákat 

keres, hogy forgalmazza vagy képviselje őket prémium és országos, többmárkás női ruházati 

üzlethálózatában. (BRFR20221017012) 

Egy dán vállalat modern szigetelő textiltermék tervezésével és értékesítésével foglalkozik, és 

kiváló minőségű textiltermékek gyártóját keresi. A termék egy textil lassú tűzhely (haybox), 

amely lehetővé teszi a végfelhasználók számára, hogy energiát és pénzt takarítsanak meg a 

főzés során. (BRDK20221027017) 

Dánia északi részén található dán KKV vízi sportokhoz való mentőmellények gyártásához 

keres partnert. A mentőmellényt az teszi figyelemre méltóvá, hogy rugalmas szövetből 

(fürdőruha anyagból) készül, könnyen felfújható, és a mellkas felső részén helyezkedik el, így 

nagy rugalmasságot igénylő sportok, például szörfözés közben is viselhető. A dán cég 

gyártási megállapodásban érdekelt. (BRDK20221104003) 

CCssoommaaggoolláásstteecchhnniikkaa,,  ccssoommaaggoollóóggééppeekk 

Egy bolgár, kiváló minőségű tengeri sót gyártó vállalat fenntartható csomagolóanyagokat 

keres csúcsterméke (Fleur de sel) számára. (BRBG20221016001) 

Gyümölcslevek, almaborok, alkoholmentes pezsgőitalok, valamint limonádék, sörök és 

különféle pezsgős aperitifek gyártására szakosodott francia vállalat üvegpalack-beszállítókat 

keres. A cég 1 literes és 75 cl-es fehér üvegpalackok és 75 cl-es zöld üvegpalackok iránt 

érdeklődik. (BRFR20221026005) 

EEggyyéébb  

Egy német csomagküldő cég, amely személyre szabott ajándéktárgyakra, háztartási és kerti 

termékekre szakosodott, szeretné tovább bővíteni a különböző kerti termékek portfólióját. 

Ezért olyan gyártókat vagy nagykereskedőket keresnek, akik képesek madárvédelmi tüskéket 

gyártani. A német cég alvállalkozói vagy kereskedelmi megállapodást kötne.  

(BRDE20221103015) 

 

 

 

Online számunk esetén kattintson az üzleti ajánlatokhoz tartozó 

referenciaszámokra a partnerkeresés teljes leírásáért.  

Az ajánlatokhoz tartozó cégadatokkal kapcsolatban az Ön 

vállalkozásadatainak megadásával (cégnév, cím, kapcsolattartó 

neve, telefon, e-mail cím, weboldal elérhetősége) bővebb 

információ kérhető az eenszeged@csmkik.hu e-mail címen vagy a 

62/554-253-as telefonszámon. 

https://een.ec.europa.eu/b2b/details/24435adb-8637-4ee6-8e2c-0183e5bc2114
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/c0c69cbf-37a0-4423-9f44-0184194d41f6
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/08538a9a-8dc5-42b4-92ac-018441a5a8da
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/585b35cf-0094-4551-821f-0183df76961a
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/5317b14d-a401-4147-a5dc-01841382a3b4
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/218917cf-0fbc-4ee0-846b-01843d7bafa4
mailto:eenszeged@csmkik.hu


 

TECHNOLÓGIAI ÉS K+F PARTNERKERESÉSEK 

Az autóipar számára hőre lágyuló műanyag alkatrészeket gyártó spanyol ipari vállalat 

partnereket keres a Horizon Europe K+F projektben való részvételhez, mint 

biopolimer kompaund készítő vagy mint végfelhasználó. 

 

Egy baszk (spanyol) ipari nagyvállalat, amely autóipari alkatrészekhez használatos hőre 

lágyuló elasztomerek (TPE) és hőre lágyuló műanyagok (TP) kompaundálására szakosodott, 

partnereket keres egy konzorcium létrehozásához, hogy részt vehessen egy Horizon Europe 

K+F projektben a HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-42 és a HORIZON-CL6-

2023-ZEROPOLLUTION felhívás keretében, akár biopolimerek (TPE-k vagy TP-k nem 

fosszilis forrásokból származó összetevőkkel) kompaundálójaként és/vagy a biopolimer 

kutatás végfelhasználójaként. (RDRES20221013015) 

Vasúti járművekhez szánt rugók anyagának kifejlesztése 

Egy cseh kutató KKV olyan partnereket keres, akiket érdekel egy közös kutatási projekt, 

amely a vasúti járművek rugóinak fejlesztésére irányul. A kkv európai projektre pályázna, 

(Horizont Európa vagy hasonló), de nyitott bármilyen más finanszírozási lehetőségre is. 

Közös kutatási projekt várható. (RDRCZ20221020006) 

Hogyan készítsünk fenntartható kerti csempéket? 

A megrendelő országos kerámia fal-, padló- és kerti csempék nagykereskedése. A cég 

székhelye Gelderlandban van, és körülbelül 100 alkalmazottat foglalkoztat. Csempeburkoló 

cégeken keresztül szinte minden nagyobb holland kiskereskedelmi láncnak szállít padló- és 

falburkolatot üzletek és bemutatótermek padlójára. Körülbelül 600 független kiskereskedelmi 

vállalaton keresztül a vállalat fal-, padló- és/vagy kerti csempéket szállít a fogyasztói 

piacnak. Javaslatokat és ötleteket várnak alternatív megoldásokra. (TRNL20221014032) 

Privát áramellátó hálózat elektromos vontatójárművekhez 

Egy olasz független kutatócsoport egy innovatív magán energiaellátó hálózatot javasol, 

amely lehetőséget ad az elektromos meghajtású járművek töltési szolgáltatásának konkrét és 

gyors elterjesztésére. Az energetikai szektorban tevékenykedő cégeket keresnek exkluzív 

technológiai és tudás transzferre, valamint a prototípus szinergikus fejlesztésére. 

(TOIT20221103025) 

  


